صحافى فرنگىساز در ايران



ايرج افشار

چكيده :صحافى سنتى ايرانى از جمله مباحثى است كه به دفعات و در آثار
مختلف درباره آن سخن رفته است .صحافى به اسلوب روغنىى (الكىى) از انىوا
صحافى سنتى ايرانى است كه در دوران سلطنت قاجاريه ،به ويژه ناصرالدين شاه
به اوج ترقى خود رسيد .در همين دوران مؤسسىهاى بىه نىام معمىل اليىنايل در
تهران ايعاد شد ( 1296ق) كه بسيارى از جلدهاى موجىود در كتابخانىه انىدرون
شاهى در همين معملالينايل درست شده است .در ميان كتابهىاى ناصىرالدين
شاه جلدهايى ديده مىشود كه اسلوب فرنگى دارد .ورود صحافى فرنگىساز بىه
ايران طبق سندى كه در اين مقالىه احيىا شىده اسىت ،نيىه بىه همىين دوران بىاز
مىگردد.
سى و اند سال پيش كه در مدارس (هند) بودم در ميان نسخههاى خطىى
كتابخانه حكومتى آنعا رساله منظوم صحافى سروده سيديوسف حسينى را يىافت
و از روى رئوس معلومى كه از آن به دست رسيد توانست آن را به هرروى چاپ

* .به برادرم خسرو (باشنده و نكوور) كه در صحافى فرنگىسازى و كاغذبرى استادى زبردست شده
است.
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كن تا در دسترس باشد .متن در «فرهنگ ايران زمىين»( )1جلىد شىانهده ى هفىده
( )1347به چاپ رسيد .پس از آن آقاى نعيب مايل هروى طبل ديگىرى از آن در
كتاب خويش انتشار داد .آقاى پورتر فرانسوى ه نظرى علمى بدين مىتن كىرده
است .چون تاريخ صحافى و دست يافتن بر منابل آن در دورانى كه با نسخ خطى
كار مىكردم همواره مدنظر بود ،آنچه را توانست از متون و ميادره به دست آورم
در مقاله «صحافى از نگاه فرهنگ و تىاري » گنعانيىده و چىاپ كىردم .همچنىين
گفتاري براساس اسناد پرمطلبي كه دوست دانشمند آقاي دكتر محمدامين ريىاحي
لطف كرد با نام «اسنادي درباره اجرت كتابت و صحافي در قرن سيهده » نوشت
و به چاپ رساندم كه حاوى اطالعات تازهاى در موضو صحافى اسىت .كتىاب
«صحافى سنتى» به مناسبت نمايشگاهى كه در نظر بود خاص ارائه صىحافىهىاى
قديمى در كتابخانه مركهى و مركه اسناد دانشگاه تهران تنظي شود ،تهيه و چىاپ
شد .براى آن نمايشگاه به ابتكار مرتضى مميىه از چهارصىد پانيىد جلىد نسىخه
خطى كه از ميان معموعه كتابخانه مركهى جدا كرده بودم عكسهىاى بلنىدقامتى
فراه شد كه هر يك گوياى گوشهاى و زمينهاى از مباحث مربىو بىه صىحافى
بود .آن نمايشگاه انعام نشد ولى گفتند كه :چندى بعد مقدارى از عكسهىا را در
فرهنگسراى نياوران چند روزى به نمىايش گىذارده بىودهانىد .صىحافى سىنتى و
قديمى كه در حقيقىت مىرتبو و مخيىوص نسىخههىاي خطىي بىود بىا ايعىاد
چاپخانهها از رونق افتاد ،و انتشار تعدادي زياد از يك كتىاب ،المحالىه ضىرورت
رواج صحافي سكنواخت (سريسازي) را پيش مىيآورد و روز بىه روز نيىاز بىر
تعداد زيادتر صحاف احساس ميشد .جلدسازي كتابها و رسالههىايى را كىه از
آغاز صنعت چاپ در ايران صحافى شده به سه نو مىتوان دستهبندى كرد:
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1ى تعليد با چرم ساده يا ضربى به همان اسلوبى كه كتىب خطىى را جلىد
مىكردند.
2ى تعليد با مخمل و پارچههاى ممتىاز ديگىر كىه ايىن كىار بىراى شىاه و
شاههادگان و اعيان انعام مىشد.
3ى تعليد با مقوايى كه ورقه چاپى نقشدار را بر آن مىچسبانيدند.
درباره تاريخ ورود صحافى فرنگى اطالعى دقيق نداشت تا ايىنكىه اخيىرا
سندى نهد دوست عهيهم آقاى مسعود سالور ديدم كه چگىونگى سىابقه را در بىر
دارد و مناسبت دارد متن آن به چاپ برسد و توضيحاتى درباره آن گفته شود.
اين سند كتابچهاى است از سال  1278به قطل رقعى و به خو شكسىته در
چهار برگ (هفت صفحه) و بر باالى آن ناصىرالدين شىاه چنىد كلمىهاى نوشىته
است .آقاى مسعود سالور آن را ميىان اوراق و اسىناد پىدر خىود (قهرمىان ميىرزا
عينالسلطنه) و جدش (عبداليمد ميرزاى عهالدوله ى برادر ناصرالدين شاه) يافته
است .اما اين كه چرا اين گهارش در اين خانواده بوده است شايد به مالحظىه آن
باشد كه ناصرالدين شاه اجراى قىرار و مىدار كىار صىحافان را بىه عهالدولىه كىه
شاههادهاى فاضل و كتابخوان بوده است واگذار كرده بود.
ناصرالدين شاه هنرشىناس و هنردوسىت بىود .وق نقاشىى و طبىل شىعر
داشت .كتابخوان بود و كتاب دوست .معموعهاى از كتابهاى خطى كه گردآورد
نمونهاى از سليقه اوست.
همچنين كتابهايى كه در زمينههاى تاريخ و جغرافيا و سفرنامه كه دستور
داد از زبىىانهىىاى خىىارجى بىىه فارسىىى ترجمىىه كردنىىد گىىواهى ديگرسىىت بىىر
عالقهمندىهاى او به مباحث فرهنگى.
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صحافى به اسلوب روغنى (الكى) در دوره پادشاهى او ترقى وااليى كرد و
اسىىتادان زيردسىىتى در تهىىران و شىىيراز و اصىىفهان و ديگىىر شىىهرها بودنىىد كىىه
شاهكارهاى ماندگار از آنها برجا است .صحافباشى مشهد ه از زمره آنهاست.
عالقهمندى شاه به هنرها و پيشههاى دستى موجب شد كه مؤسسه «معمل
الينايل» در تهران ايعاد شود (سال  ،)1296يعنى حدود سى سال پس از اين كىه
دارالفنون تأسيس شده بود )2(.چه ناصرالدين شاه دريافته بود كىه بىراى پيشىرفت
صنايل دستى و پيشهها بايىد كارگىاه آموزشىى وجىود داشىته باشىد .بسىيارى از
جلدهايى كه در كتابخانه اندرون شاهى بوده و سپس به كتابخانه سىلطنتى منتقىل
شده كارهايى است كه ظاهرا در همين معملالينايل درست شده بىود .از جملىه
سند ميرح داري كه كتاب ههار و يىك شىب را در آنعىا «تىذهيب و تيىحيف
مىكردهاند.
در ميان كتابهاى ناصرالدين شاه جلدهايى ديده مىشود كىه بىه اسىلوب
فرنگى تهيّه شده ،اع از اين كه چرمى باشىد و يىا پارچىهاى (بيشىتر مخمىل) و
گاهى بر روى آنهىا بىه جىاى لچىك و تىرن نقىش شىير و خورشىيد را ضىرب
مىكردهاند تا كامال حالت كارهىاى فرنىگ بىدانهىا داده شىده باشىد .قسىمتى از
اين گونه جلدها را در كتابخانه سلطنتى پيشين و قسمتى ديگر را در كتابخانه ملى
مىتوان ديد.
آرى اكنون غرض ،چاپ سندى است كه از آقاى مسعود سالور بىه دسىت
رسيده و در آن اطالعات و نكتههاى تازهاى درباره صىحافى فرنگىى در روزگىار
ن اصرالدين شاه مندرج است .عمده اطالعاتى را كه در اين سند مربىو بىه سىال
 1278قمرى آمده است چنين مىتوان خالصه كرد.
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1ى جمل كردن همه صحافان كىه در جاهىاى مختلىف شىهر تهىران دكىان
داشتهاند در بازار جديدى كه حاجى على تاجر اصفهانى ساخته بود.
2ى منحير كردن كار صىحافان بىه تعليىد .چىه پىيش از آن صىحاف بىه
فانوسسازى و كارهاى ديگر نيه دخالت مىكرد و پيشرفت صحافى فرنگىساز را
به همين انحيار ،پيشه مىدانستهاند .پس بيست و هشت نفر را انتخاب كردند كه
عدهاى فانوسساز باشند و بقيه در كارهاى تذهيب و...
3ى نمونه ساختن و ارائىه كىردن آن بىه مشىترى بىه منظىور پيشىگيرى از
اجحاف .بنابراين ،بيست و چهار نمونه جلد ،به طرحها و قيمتهاى مختلف تهيّه
و به صحافان داده شده بود.
4ى قرض دادن به صحافان براى توسعه كارشان.
5ى دقت كردن در اوراق چاپى كتاب به هنگام سنگ كردن و چىاپ كىردن
كه نوشتهها ك نباشد تا صحافان در زحمت نيفتند.
6ى جدا بودن كار كاغذفروش از صحاف.
7ى تعلي دادن صحافى به قاعده فرنگستان ،پن نفر پن نفر.
8ى اخراجات دادن (بورس) به اطفىالى (تىازهكىاران) كىه دلبسىته بىه كىار
صحافى بشوند.
اينك متن كتابچه كه به يادداشت و قبىول ناصىرالدين شىاه موشىت اسىت
آورده مىشود.
متن كتابچه قرارهاى صحافى
هو
مالحظه شد بسيار خوب است از همين قرار معمول دارند سنه 78
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صورت قرار و مدارى است كه غره شهر جمادىالثانى اكنىون در عمىل صىنف
صحافى داده شده .بعد ازاين نيه هر قرار داده شود در ضمن كتابچه عليحده بىه
عرض خواهد رسيد.
قرار اول
جماعت صحاف كه در شهر دارالخالفه متفرق بودند و هىر كىدام در گوشىه و
كنار و محله و بازار بىنظ و بىقاعده صحافى مىكردند چون منظور و مقيود
كلىىى رواج ايىىن صىىنعت و نظى ايىىن صىىنف بىىود و منظىىور و مقيىىود وقتىىى
صورتپذير بود كه جماعىت صىحاف جمعىا در يىك بىازار معتمىل شىوند و
مشغول صنعت خود گردند ،لهذا در اين ماه اوقات صرف اين كار شىده ،آنچىه
از جماعت مهبوره در اين شهر متفرق شده بودند همىه را بطورهىاى خىوب و
شايسته بدون اين كه نسبت به احدى جور و تعدى بشود در محل سىابق خىود
كوچانده ،در بازار جديد كه حاجى على تاجر اصىفهانى بنىا كىرده اسىت آورده
نشاندند و از براى آنها  /حعرات تحتانى و فوقانى به شراكت هر كىدام كىه بىا
يكديگر مأنوستر و مايلتر بودند مشخص شد كه هىر دو سىه نفىر در حعىره
نشسته مشغول صنعت خود باشند و اكنون با كمىال نظى و قاعىده جميىل ايىن
صنف در بازارچه مهبوره اسباب صحافي خود را چيىده بىه امىر صىنعت خىود
اقدام خواهند داشت.
قرار دوم
سابقا چون نظمى در عمل جماعت صحاف نبود هىر يىك نفىر بىه شىغلهىاى
مختلف از فانوسسازى و تيحيف )كذا( و تذهيب و غيره اقدام مىىكردنىد و
همه كارها را داخل يكديگر كرده بودند و اگر باز به همان حالىت سىابقه خىود
بىىاقى مىىىماندنىىد تكميىىل و رواج صىىنعت صىىحافى بىىه قاعىىده فرهنگسىىتان
صورتپذير نبود ،لهذا بيست و هشت نفر از استادان آنها انتخىاب شىده عمىل
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آنها تعربه شد كه هر كدام به كار مخيوص اقدام نمايند كه ه رجو مردم به
آن كارى كه اختياص به ه رساند باعث ازديىاد نفىل او خواهىد شىد ،و هى
ضمنا صنعت مختص خود را مىتواند به طىورى كىه مقيىود و منظىور اسىت
تكميل نمايد .ععالتا از اين قرار مشخص شده است.
جهت فانوسسازى جهت تذهيب و متن حاشيهسازى و شيرازهبندى و غيره
قرار سيم
نظر به اين كه جلدسازى درجات و مراتب دارد كه هر كتابى را به هر درجه كه
صاحبش خواسته باشد و بتواند جلد كرد و چنانكه درجات آن مختلىف اسىت،
قيمت و خرج آن ه به همانطور تفىاوت و اخىتالف داشىت ،لهىذا بيسىت و
چهار فقره نمونه ساخته شده به جماعت صحاف داده شد و قيمت آنهىا هى از
پن شاهى الى پن تومان در هر نمونه مشخص شده است كه هىركس خواسىته
باشد كتابى جلد كند از هر نمونه كه ميل داشته باشد به شخص صحاف كتىاب
خود را داده بدون اين كه در قيمت آن سؤال و جوابى بشود موافق همان نمونه
كتاب خود را جلد شده و ساخته و پرداخته از صحاف گرفته قيمىت و اجىرت
آن را تسلي نمايد و قيمت درجات جلدسازى طورى معين شده است كىه هى
نسبت به كسى كه كتاب خود را مىدهد جلد نمايد ،گران و گهاف نباشد و ه
از براى جماعت صحاف در آن نمونه كه مىسازد نفعى مالحظه شده كه باعىث
پيشرفت كسب او باشد.
قرار چهارم
نظر به اين كه بعضى از جماعت صحاف كه در بازارچه جديد آمده نشسىتهانىد
بضاعت و مايه درستى از خود ندارد كه بتوانند شغل و كسب خود را به نحوى
كه مقيود و منظور است رواج بدهند و آن بىبضاعتى مايه تعطيىل و پريشىانى
حواس آنها بود ،لهذا قرار شده است وجه معينى به عنوان قرض به هىر يىك از

250

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 16-17 /
آنها كه مايه و بضاعتى ندارند داده شود كه اسباب كار خود را به طىور شايسىته
فراه آورده با شوق و اميدوارى مشغول صنعت خود باشند.
قرار پنجم
سابقا در كارخانههاى چاپ كه كتاب و ادعيه انطبا مىشد مباشران كارخانه در
انداختن كاغذ بر روى سنگ چندان اهتمام نمىكردند .بسا بود خطىو صىفحه
كتىاب معىىوج و كى و از انىىدازه مىىتن و حاشىيه خىىارج مىىىافتىىاد و در وقىىت
جلدسازى بعضى حواشى كتاب با يكديگر تفاوت به ه مىرساند و اين فقىره
باعث زحمت صحاف بود ،بلكه احتمال داشت اين عيىب را بعضىى راجىل بىه
صحاف نمايند كه او در جلدسازى حاشيه صفحه را كى و زيىاد كىرده اسىت،
لهذا به جميل مباشران كارخانىههىاى چىاپ غىدغن شىده اسىت كىه مىن بعىد
صفحات كاغىذ را راسىت و بىه يىك انىدازه بىر روى سىنگ بيندازنىد كىه در
جلدسازى بىنقص و بىعيب باشد و هر كتىابى كىه از دسىت صىحاف بيىرون
مىآيد پاكيهه و منقت باشد.
قرار ششم
سابقا كاغذفروشها و كتابفروشها نيه قناعت به كسب خود ننموده ،مداخلىه
در امر صحافى مىنمودند .اكنون كه جماعىت صىحاف در يىك جىا و در يىك
بازار جمل شدهاند ،از كاغذ فروشها و كتابفروشها التهام گرفته شىده اسىت
كه مداخله به امر صحافى نكنند ،وليكن در آن طرف به مالحظه اين كه نقيانى
در امر كاسبى آنها حاصل نشود ،قرار شده است كه جماعت صىحاف پاكىت و
جهو و قاب عينك و قاب جواهر آالت و دفتر كه مردم غالبىا بىه خريىدن آنهىا
محتاج هستند ساخته به كاغذفروشها بدهند كه آنها به مىردم بفروشىند و (از)
فروختن آنها صحاف و كاغذفروش هر دو متنفل گردد.
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قرار هفتم

چون منظور كلى اين است كه صنعت صحافى به همان قاعده و قىانونى كىه در
فرنگستان متداول است رواج گرفته ،اين صنعت در اينعا نيه تكميل شود و بعد
از اين صحافان به قاعده فرنگستان جلدسازى نمايند ،لهذا قرار شده است كه از
غرّه ماه رجب از جماعت پن نفره به كارخانه صحافى مخيوص آمده صىنعت
جلدسازى فرنگى را آموخته و تكميل نمايند.
قرار هشتم
نظر به اين كه الزم بود در كارخانىه صىحافى مخيىوص چنىد نفىر اطفىال بىا
استعداد كه زود تربيت شوند در صنعت صحافى تعلي شوند كه انشاءاهلل تعىالى
اين صنعت را آموخته در داخله مملكت در همه جا رواج به ه رساند ،لهذا ده
نفر شاگرد از ده سال پانهده سال مشخص و در كارخانه مخيوص هر دو نفىر
را به يك كار مخيوص گماشته كه انشاءاهلل تعالى بعد از يك سال ديگر تمامى
در فن مخيوص خود كامل شوند ،چون كار اينها تا يك سال تعل و آموختن
قواعد صحافى است ،الزم است اخراجاتى در كارخانه به آنها داده شود كه همه
روزه آم ده مشغول اخذ قواعد باشند .بعد از يك سىال كىه قواعىد را آموختنىد
ديگر اخراجات الزم ندارند.

مآخذ
 .1افشار ،ايرج .صحافى سنتى .تهران :دانشگاه تهران .كتابخانه مركهى و مركه اسناد.1357 ،
 .2مايل هروى ،نعيب .كتاب آرايى در تمدن اسالمى .مشهد .آستان قدس رضوى 1372
3. Y. Porter: Peinaure es arts du paris, 1992

اين كتاب به انگليسى ترجمه شده است و چنين نام دارد.
Painter, pairutings and Books. delhi, 4991.

 .4معله هنر و مردم ،ش ( 182آ ر .25-17 :)1356
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يادداشت:
 .1تعديد چاپى از همان متن را بعدا در كتاب «صحافى سنتى» (تهران )1357 ،منتشر كردم.
 .2عباس اقبال درباره معمل الينايل مقالهاى دارد كه آن را براساس سندى نويافته نوشته بود .اين مقاله
در معله يادگار ،سال چهارم ( )1327ص  59-60چاپ شده است .اقبال نوشته است كه فكر ايعاد
دارالينايل از زمان اميركبير وجود داشت .در المآثر و اآلثار (ص  )93آمده است كه در آنعا نقاشى
مىكردهاند .در سندى كه عباس اقبال چاپ كرده صورت كاركنان معملالينايل مذكور است و از
جمله كر صحافان به اين ترتيب شده است« :حعره ميرزا عبدالوهاب و ميرزا علىمحمد .اين دو
استاد و ميرزاعلى صحاف با چهار شاگرد مشغول تذهيب و تيحيف كتاب الف ليله مىباشند ى
استاد  3ى شاگرد »4

